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  ذھاب وإیاب إشعیاء
  
  ٢الفصل 

  ٦٢س الصوتي رقم الدر القدیمالعھد 

  أن نفھم حیاة وخدمة النبي إشعیاء: الھدف

یِِّد قَائِالً ٨ . »ھأَنََذا أَْرِسْلنِي«: فَقُْلتُ » َمْن أُْرِسُل؟ َوَمْن یَْذھَُب ِمْن أَْجلِنَا؟«: ثُمَّ َسِمْعُت َصْوَت السَّ
  )٨:٦إشعیاء(

منھ في العھد الجدید ویعطي  تبساُقإن شفر إشعیاء ھو أطول سفر نبوي في الكتاب المقدسوأكثر سفر 
إشعیاء خدم مع العدید من الملوك وربما كانت تربطھ صلة . نبوات عن المسیح أكثر من أي نبي آخر

رت قبائل إسرائیل العشرة سفي الفترة التي كانت فیھا آشور قد أ إشعیاء عاش. ببعض منھم من بعید
  .عودة المملكة الجنوبیة من األسر من بابلوتنبأ عن . الشمالیة، وكانت القوة الحاكمة العالمیة

وھو یعطینا واحدة من أعظم األمثلة في الكتاب . عاما ٦٠إشعیاء واعظا عظیما، خدم ما یقرب من  نكا
فلقد تنبأ أن شعب هللا سوف یُأخذون إلى األسر، وأثناء وجودھم في بابل . المقدس عن خدمة التنبؤ للنبي

لك الفارسي كورش سوف یحرر األسرى وسوف یعودون إلى أراضیھم بالد الفرس سوف تقھر بابل والم
  .ولقد تحققت ھذه النبوة بالضبط كما قال. إلعادة بناء الھیكل

. إصحاح فیھم تحذیر من الدینونة ٣٩األول : إصحاح لسفر إشعیاء ینقسمون إلى قسمین رئیسیین ٦٦ال
سفرا في العھد  ٣٩سم الكتاب المقدس إلى تماما كما ینق. إصحاح فیھم رسالة شفاء وراحة ٢٧والثاني 
نا على بینة من حاجتنا ب المقدس ككل، فقسمي إشعیاء یجعلمثل الكتا. سفرا في العھد الجدید ٢٧القدیم و

بر عن مجيء المسیا عت ٥٧-٤٩اإلصحاحات . ي سیأتيذإلى مخلص ومن ثم یعرض لنا المخلص ال
بعض األصحاحات . كملك ن مجيء الثاني للمسیحتنبؤ ع تخبر ٦٦-٥٨واإلصحاحات . المخلص القادم

  .٦١، و٥٥، ٥٣، ٤٠، ١١، ٥: المفضلة ھي
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  .أفضل إجابة اختر
  .عھد القدیم ال أھمیة فيمن أقل األنبیاء  ؟ إشعیاء ھي واحدخاطئةصحیحة أو  -١
  .مجيء یسوع ؟ إشعیاء تنبأ كثیرا عنأو خاطئة صحیحة -٢
  .الجنوبیة مملكةدو السرائیل، وكذلك عدوا للأو خاطئة؟ كان آشور أسوأ ع صحیحة -٣
  .بعد اآلن  ولیس لھا عالقة بنابالفعل  تمت إشعیا كل نبوات؟ خاطئةصحیحة أو  -٤

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
  ؟اآلشوريالملك ن ھجوم ململك حزقیا عندما كان قلقا یعطیھا لشعیاء أن إما ھي الرسالة التي أراد هللا  -٥
  .االستسالم -أ

  .دة مع االشوریینمعاھ یعمل -ب
  .لمساعدة في مكافحة اآلشوریینأطلب من المصریین ا -ج
  "نفسھباآلشوریین  یھزمهللا سوف یرعاك و " -د

  
  ؟ما المدة التي تنبأ فیھا إشعیاء -٦
  عاما ٦٠ -أ

  عشر سنوات -ب
  عشرة أشھر -ج
  فقط أثناء الغزو اآلشوري -د

  
   ؟طویلة مجیئھ إلى السلطة بمدة قبلإشعیاء  عنھتنبأ سم الملك الفارسي الذي اما ھو  -٧
  عزرا -أ

  كورش -ب
  نبوخذ نصر -ج
  دانیال -د

  
  )اختر كل ما ینطبق(؟ " الصغیرالكتاب المقدس "سفر إشعیاء یسمى أحیانا لماذا  -٨
  .سفرا ٦٦ یتكون من، و الكتاب المقدس إصحاح ٦٦ یتكون من -أ

الخالص من خالل عن الخبر السار ب، والجزء الثاني یتنبأ ول یخبر عن حاجتنا لمخلصالجزء األ -ب
  المسیح 

  .الكتاب المقدس أسفارمن  ھو أصغر و أقل شأنا من غیره -ج
  . أصغر من غیره من األنبیاءلفائف على  ُكتبشعیا إ سفر -د
  .دھرالمجيء الثاني لیسوع في نھایة ھذا البإنھ یتنبأ  -ه

  
  ؟في حیاة إشعیاء نقطة تحول التي أصبحتتجربة ما ال -٩
  .شھد وفاة عزیا الملك -أ

  .بابلاقتید أسیرا من  -ب
  .رأى هللا جالسا في ھیكلھ -ج
  .حصل على وظیفة في قصر الملك -د

  
  ء عندما رأى هللا ؟شعیاإكان رد  ذاما - ١٠

  .دعوة هللالأجاب رأى إثمھ و. أ
  .ركض ألنھ كان خائفا -ب
  .هللا خدمةاب في ورفض للذھ -ج
  .ھنبوءاتیجعل هللا یھوذا یعتقد ب بشرط أن التنبؤوافق على  -د
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  ؟ءشعیاإأكثر من هللا رید یماذا  - ١١
  ثماراإل -أ

  اإلخالص -ب
  ةالعسكری ةالنصر -ج
  وفاة شھید -د

  
  )اختر كل ما ینطبق(لنا؟  ءشعیاإحیاة تثبت ماذا  - ١٢

  اعتراف المتواضع -أ
  طاعة هللا -ب
  هللا زام بدعوةااللت -ج
  ھناك أسلوب حیاة ناجحة -د

  

 كیف. كانت خدمتك فیھ تبدو غیر مثمرةر في وقت ؟ فكبخطایاك ت؟ ھل اعترفھل دعاك هللا
  ؟في الطاعة واإلخالصعن مسؤولیتك  مشجعة لك؟ ماذا یقول هللا لك ءشعیاإ شخصیة وخدمة

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

  

ساعدك على ھ أن یأطلب من. المخلصوأرسل لنا أشكر هللا أنھ قد كشف لنا الحقیقة حول خطایانا 
ھ بإخالص أینما تخدمسوف كون مطیعا وتسوف  كل لھ أن، قإذا كنت على استعداد. إلرادتھ تكون وفیاأن 

 .كیرسل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



12 
 

  
  
  
  
  ؟ ادعوتھ لیكون نبی مصف تحولھ أء تشعیاإالسادس من  صحاحھل اآلیات الثمانیة األولى من األ -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟ عمیقوالخارق الالخبرات الروحیة لدیھم  ءاشعیإالروحیین مثل  قادةمن ال الكثیرلماذا  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟ أسفار الكتاب المقدسطریقة تنظیم ل سفر إشعیاء موازیاكیف یتم تنظیم  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟ " أمیر األنبیاء" ء ھوشعیاأن إ الكثیرونیعتبر لماذا  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  . یةالنبو األسفارشعیاء كل األنبیاء اآلخرین الذین كتبوا فیھا إیتجاوز أربعة طرق على األقل  أذكر -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟صغیرنبي كبیر ونبي ما ھو الفرق بین  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  . كل من العبرانیین و التاریخ القدیمإشعیاء على  تأثیروصف  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق


